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De Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel te Rijswijk ZH

1.1  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

Het bestuur werd gedurende het boekjaar gevormd door de volgende bestuurders:

- De heer L.H.G. Mannaerts, voorzitter;

- Mevrouw A.D. Camp;

Blijkens de akte d.d. 3 november 1777 werd de vereniging met handelsnaam De Nederlandsche 

Maatschappij voor Nijverheid en Handel per genoemde datum opgericht. De handelsnaam luidt: De 

Maatschappij. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 

40594017.

- Het bestuderen van vraagstukken en het stimuleren van onderzoek, het uitgeven van rapporten en            

publicaties, het oprichten van instellingen, het deelnemen in organen en het ontwikkelen en versterken van 

maatschappelijke verbanden.

De doelstelling van De Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel is het bevorderen van 

nijverheid, handel en dienstverlening en van andere economische sectoren in het algemeen belang. De 

leden van De Maatschappij worden onderscheiden in gewone leden, persoonlijke leden en ereleden.

De Maatschappij tracht haar doel te bereiken door:

- De heer J.F. Holsteijn, penningmeester (afgetreden per 29 juni 2016);

- De heer S. de Kriek;

- Het houden van vergaderingen en bijeenkomsten, op landelijk, regionaal en plaatselijk niveau;

- De heer W. Admiraal, secretaris;

- De heer M.D. Visser, penningmeester (toegetreden per 29 juni 2016).

- De heer W.J.C. Roza (toegetreden per 29 juni 2016);
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De Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel te Rijswijk ZH

2.1  Balans per 31 december 2016
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Immateriële vaste activa
Kosten van onderzoek en ontwikkeling 85.710 -

85.710 -

Materiële vaste activa
Inventaris 874 1.464

Vervoermiddelen - 12.162

874 13.626

Vlottende activa

Voorraden 
Voorraden 10.964 16.278

10.964 16.278

Vorderingen 
Handelsdebiteuren 11.436 28.537

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 3.091 2.792

Overlopende activa 19.885 36.045

34.412 67.374

Effecten 168.485 169.468

Liquide middelen 1.115.570 1.200.835

Totaal activazijde 1.416.015 1.467.581

31 december 2016 31 december 2015
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De Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel te Rijswijk ZH

2.1  Balans per 31 december 2016
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Vrij besteedbaar vermogen
Verenigingskapitaal 1.198.582 1.245.021

Bestemmingsreserves 80.841 61.850

1.279.423   1.306.871   

Langlopende schulden

Overige schulden 46.665 60.591

46.665 60.591

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 37.262 17.375

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 1.534 2.187

Overige schulden 36.215 60.954

Overlopende passiva 14.916 19.603

89.927 100.119

Totaal passivazijde 1.416.015 1.467.581

31 december 2016 31 december 2015
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De Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel te Rijswijk ZH

2.2  Staat van baten en lasten over 2016

2016 Begroting

 2016

2015

€ € €

Contributies 385.714 409.000 408.363

Overige baten 9.660 21.400 38.830

Baten 395.374 430.400 447.193

Afdracht departementen 156.500 170.500 157.380

Afdracht departementen 156.500 170.500 157.380

Bruto exploitatieresultaat 238.874 259.900 289.813

Personeelskosten en inhuur krachten 180.868 197.600 181.160

Afschrijvingen immateriële vaste activa 17.140 - -

Afschrijvingen materiële vaste activa 4.152 2.300 -36.987

Huisvestingskosten 23.271 25.600 -1.665

Marketing en communicatiekosten 23.279 45.500 36.920

Bestuurskosten 7.951 11.250 9.755

Kantoorkosten 24.737 27.000 23.591

Algemene kosten 16.356 13.800 10.601

Projecten / strategische initiatieven 4.486 75.000 42.057

Beheerslasten 302.240 398.050 265.432

Exploitatieresultaat -63.366 -138.150 24.381

Opbrengst van vorderingen die tot de 

vaste activa behoren en van effecten 9.684 5.000 8.891

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 7.789 12.000 8.860

Rentelasten en soortgelijke kosten -546 -2.000 -590

Som der financiële baten en lasten 16.927 15.000 17.161

Resultaat -46.439 -123.150 41.542

Resultaat -46.439 -123.150 41.542
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De Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel te Rijswijk ZH

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Organisatie

Activiteiten

Personeelsleden

Valuta

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2016

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 

financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder 

winststreven'.

De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden 

omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode 

worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden 

opgenomen in de staat van baten en lasten.

De doelstelling van De Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel is het bevorderen van 

nijverheid, handel en dienstverlening en van andere economische sectoren in het algemeen belang. De 

leden van De Maatschappij worden onderscheiden in gewone leden, persoonlijke leden en ereleden.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Haagweg  177II te Rijswijk ZH.

Gedurende het jaar 2016 waren gemiddeld 1,6 werknemers in dienst op basis van een fulltime 

dienstverband.  Tevens waren er 0,9 ingehuurde krachten. En in de periode van september tot en met 

december was er een stagiaire. In het jaar 2015 waren dit 2,3 werknemers.

De Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, statutair gevestigd te Haarlem is ingeschreven 

bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 40594017.

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2016 wordt verwezen naar de staat van baten en 

lasten.
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De Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel te Rijswijk ZH

2.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Voorraden

Voorraden

Vorderingen

Effecten (opgenomen onder de vlottende activa)

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders 

vermeld, ter vrije beschikking van de vereniging. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op 

kredietinstellingen en kasmiddelen.

De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs.

De effecten worden gewaardeerd op de verkrijgingsprijs of de lagere marktwaarde per balansdatum.

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de 

desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva 

opgenomen tegen nominale waarde.

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij 

eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk 

geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen 

worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

De materiële vaste activa, met uitzondering van de gebouwen, worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of 

vervaardigingskosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met 

bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische 

levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of 

vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het 

moment van ingebruikneming. De gebouwen worden gewaardeerd tegen de actuele waarde, met dien 

verstande dat taxatie eenmaal in de vijf jaar plaatsvindt. 

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met 

de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse 

afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, rekening houdend met een eventuele 

restwaarde.
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De Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel te Rijswijk ZH

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde 

organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel 

waarvoor de vereniging is opgericht.

De langlopende schulden betreffen leningen met een looptijd van langer dan één jaar. Het gedeelte van de 

leningen dat wordt afgelost in het komende boekjaar, is opgenomen onder de kortlopende schulden.

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij 

eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs.
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De Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel te Rijswijk ZH

2.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Baten

Beheerslasten

Afschrijvingen

Financiële baten en lasten

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De 

kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van 

de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn 

begrepen onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter alleen voor zover deze niet in mindering zijn 

gebracht op investeringen.

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na 

aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde 

van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en 

-kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle 

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de 

koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden 

toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij 

op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het 

einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening 

bekend zijn geworden.
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De Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel te Rijswijk ZH

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

Het verloop van de immateriële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Kosten van 

onderzoek en 

ontwikkeling

Totaal 2016

€ €

Investeringen 102.850 102.850

Afschrijvingen -17.140 -17.140

Mutaties 2016 85.710 85.710

Aanschafwaarde 102.850 102.850

Cumulatieve afschrijvingen -17.140 -17.140

Boekwaarde per 31 december 85.710 85.710

Afschrijvingspercentage:

Website 33,33%

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Inventaris Vervoer-

middelen

Totaal 2016

€ € €

Aanschafwaarde 24.455 14.202 38.657

Cumulatieve afschrijvingen -22.991 -2.040 -25.031

Boekwaarde per 1 januari 1.464 12.162 13.626

Desinvesteringen - -14.202 -14.202

Afschrijvingen desinvesteringen - 3.570 3.570

Afschrijvingen -590 -1.530 -2.120

Mutaties 2016 -590 -12.162 -12.752

Aanschafwaarde 24.455 - 24.455

Cumulatieve afschrijvingen -23.581 - -23.581

Boekwaarde per 31 december 874 - 874

Afschrijvingspercentage:

Inventaris 20,0%

Vervoermiddelen 20,0%

De Maatschappij is eigenaar van diverse kunstschatten die om niet zijn verkregen en om die reden ook niet 

zijn gewaardeerd op de balans. Deze kunstschatten zijn verdeeld over meerdere locaties en worden 

momenteel nog geïnventariseerd.
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De Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel te Rijswijk ZH

2.4  Toelichting op de balans

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Voorraden

Voorraad drukwerk en getuigschriften 1.218 4.858

Voorraad reclamemateriaal 9.746 11.420

10.964 16.278

Vorderingen

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Handelsdebiteuren

Debiteuren 26.441 38.068

Nog te ontvangen Koninklijke Begeer - 469

Nog te factureren omzet 1.620 -

28.061 38.537

Voorziening oninbare debiteuren -16.625 -10.000

11.436 28.537

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Dividendbelasting 3.091 2.792

Overlopende activa

Nog te ontvangen bankrente 7.557 8.789

Depot TPG Post - 1.570

Vooruitbetaalde kosten 7.024 7.320

Nog te ontvangen van departementen - 10.278

Nog te ontvangen bedragen - 2.784

Waarborgsom 5.304 5.304

19.885 36.045
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De Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel te Rijswijk ZH

2.4  Toelichting op de balans

Aantal Beurswaarde 31-12-2016 31-12-2015

€ € €

Effecten

Aandelen ING Groep 6.208 83.001 36.706 36.706

Aandelen Ahold 1.457 29.184 15.567 16.550

Beleggingsfonds BNP Paribas Global High 2.337 138.140 116.212 116.212

250.325 168.485 169.468

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Liquide middelen

ABN AMRO Bank, OndernemersDeposito 107.356 161.570

ABN AMRO Bank, Bestuurrekening 11.054 40.650

ABN AMRO Bank, Vermogens Spaarrekening 997.012 998.405

ABN AMRO Bank rekening 106 106

Kas 42 104

1.115.570 1.200.835

De beurswaarde van de effecten bedraagt per ultimo boekjaar € 250.325, de verkrijgingsprijs bedraagt € 

168.485.

Van de liquide middelen is een bedrag van € 46.665 niet ter vrije beschikking van het bestuur van het 

landelijk bureau, omdat dit gelden zijn die worden beheerd voor de departementen.
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De Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel te Rijswijk ZH

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

2016 2015

€ €

Verenigingskapitaal

Stand per 1 januari 1.245.021 1.203.479

Bij: bestemming saldo baten en lasten boekjaar -46.439 41.542

Stand per 31 december 1.198.582 1.245.021

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Reserves

Bestemmingsreserve her te bestemmen gelden 72.121 53.130

Bestemmingsreserve Nebelux 8.720 8.720

80.841 61.850

2016 2015

€ €

Bestemmingsreserve her te bestemmen gelden
Stand per 1 januari 53.130 53.130

Toevoeging slapende departementen 18.991 -

Stand per 31 december 72.121 53.130

De bestemmingsreserve "her te bestemmen gelden" is ontstaan uit slapende departementen. Deze gelden 

moeten worden besteed aan de opstart van nieuwe departementen.

De bestemmingsreserve "Nebelux" is ontstaan vanuit een schenking vanuit Nebelux, dat inmiddels is 

opgeheven. De gelden moeten worden besteed aan grensoverschrijdende activiteiten voor Nederland, 

België of Luxemburg.
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De Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel te Rijswijk ZH

2.4  Toelichting op de balans

LANGLOPENDE SCHULDEN

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Overige schulden

Rekening-couranten departementen en slapende departementen 46.665 60.591

2016 2015

€ €

Rekening-couranten departementen en slapende departementen
Stand per 1 januari 60.591 60.591

Mutaties boekjaar 5.065 -

Mutatie vervallen slapende departementen -18.991 -

Stand per 31 december 46.665 60.591

De stelregel is dat de schuld aan de departementen na drie jaar wordt toegevoegd aan de 

bestemmingsreserve her te bestemmen gelden. In 2016 betreft dit de departementen Alkmaar, Voor de 

Beneden Rivieren, Delft, Haarlem, Leeuwarden en West-Friesland. Dit betreft in totaal in 2016 een bedrag 

van € 18.991. Zolang een slapend departement nog leden heeft zal er een uitkering worden toegekend aan 

een slapend departement. Na drie jaar vallen deze bedragen ten goede van de bestemmingsreserve her te 

bestemmen gelden, mits er in de tussentijd geen nieuwe activiteiten geïnitieerd zijn.
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De Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel te Rijswijk ZH

2.4  Toelichting op de balans

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Handelscrediteuren

Crediteuren 37.262 17.375

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 1.534 2.187

Overige schulden

Nog uit te keren aan departementen 36.215 60.954

Overlopende passiva

Reservering accountantskosten 3.000 3.000

Reservering vakantiegeld 2.819 2.468

Reservering vakantiedagen 2.056 1.540

Pensioenpremie 252 1.206

Overige overlopende passiva 6.789 11.389

14.916 19.603

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke rechten

Huurverplichtingen
De Maatschappij heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand op de locatie Haagweg 177II 

te Rijswijk ZH. De huurverplichting bedraagt € 1.495,75 per maand en de servicekosten bedragen  € 276,25 

per maand. De huurverplichting loopt tot en met 31 januari 2019.
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De Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel te Rijswijk ZH

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2016 Begroting 

2016

2015

€ € €

Contributies

Bedrijfsleden 339.660 353.000 356.840

Persoonlijke leden 46.054 56.000 51.523

385.714 409.000 408.363

Overige baten

Getuigschriften en erepenningen 8.430 12.000 14.777

Vergoedingen door Koninklijke Begeer 1.230 1.400 1.166

Verhuur parterre - - 11.409

Overige ontvangsten * - 8.000 11.478

9.660 21.400 38.830

Afdracht departementen

Afdracht departementen 161.500 170.500 157.380

mutatie stelpost afdracht departementen -5.000 - -

156.500 170.500 157.380

Personeelskosten en inhuur krachten

Brutolonen en salarissen 58.848 70.000 70.248

Sociale lasten 12.860 14.000 15.305

Pensioenlasten 2.816 3.500 4.912

Inhuur personeel 49.863 52.500 59.628

Overige personeelskosten 524 1.600 793

Werkkostenregeling 1.407 - 595

Inhuur derden 12.932 16.000 13.766

Kosten verenigingsmanager 41.618 40.000 29.512

180.868 197.600 194.759

Ontvangen uitkering ziekengeld - - -13.599

180.868 197.600 181.160

Afschrijvingen immateriële vaste activa

Kosten van onderzoek en ontwikkeling website 17.140 - -

* De omzet inzake secretariaatskosten is komen te vervallen per 1 januari 2016. 
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De Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel te Rijswijk ZH

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2016 Begroting 

2016

2015

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris 590 2.300 1.973

Vervoermiddelen 1.530 - 2.040

Boekresultaat materiële vaste activa 2.032 - -41.000

4.152 2.300 -36.987

Huisvestingskosten

Huur onroerend goed 21.261 21.600 7.072

Dotatie onderhoudsvoorziening - - 4.200

Afboeking onderhoudsvoorzienig i.v.m. verkoop pand - - -45.120

Gas, water en electra - - 1.522

Kosten verhuizing - - 21.084

Vaste lasten onroerend goed - - 1.841

Overige huisvestingskosten 2.010 4.000 7.736

23.271 25.600 -1.665

Marketing en communicatiekosten

Drukwerk 3.640 4.000 3.905

Algemene communicatiekosten 6.670 10.000 8.021

Jaarcongres 11.799 10.000 12.419

Maatschappij Belangen 792 10.000 8.688

Websitekosten 378 11.500 3.887

23.279 45.500 36.920
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De Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel te Rijswijk ZH

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2016 Begroting 

2016

2015

Bestuurskosten

Raad van Advieskosten 1.489 1.000 1.950

Bestuurskosten 2.746 5.000 4.579

Voorzittersbijeenkomsten 1.462 2.750 924

Algemene ledenvergadering 2.254 2.500 2.302

7.951 11.250 9.755

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 4.554 5.000 5.264

Portikosten 1.291 2.000 2.186

Telecommunicatie 1.748 3.000 1.119

Internetkosten 496 1.500 466

Kosten automatisering 3.546 4.750 2.572

Accountviewkosten 2.939 3.000 2.917

Desktopkosten 7.258 6.000 7.394

Contributies en abonnementen 2.905 1.750 1.673

24.737 27.000 23.591

Algemene kosten

Accountantskosten 3.025 3.000 2.850

Kosten beleggingen 287 600 364

Incassokosten - 700 975

Zakelijke verzekeringen 6.390 6.500 6.412

Dotatie dubieuze debiteuren 6.625 2.500 -

Overige algemene kosten 29 500 -

16.356 13.800 10.601

Projecten / strategische initiatieven

Projecten en strategische initiatieven 4.486 75.000 42.057
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2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2016 Begroting 

2016

2015

Financiële baten en lasten

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa

behoren en van effecten

Ontvangen dividend 8.767 5.000 8.891

Opbrengsten van effecten (emissie) 917 - -

9.684 5.000 8.891

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebate ABN AMRO 7.789 12.000 8.860

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankrente en kosten 546 2.000 590
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